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sernå, r?d skulle detta kunna beviss
i fråg om årbetsmångder: ri llp sta-
tion ?

V{*d meflis rned påpekånrlet att Ilp
endast har' 192 licenstrl

Yilka svnr rr,Ii rin må tänkas kunnt
ge å dessa ftdgor, kvnrstår såsr:ra
lullkonrligt ofövklårligt, r'ad desst sa*

ker tra mecl licerrsförsåliningsr)'steurets
stdrre eller mindrc olåtnplighet ttt
göra.. Onr Ni nred utgångspuukt frän
Iaktum i tlen seuare lrågau geuonl cn-
kel regula de tri $ökt J:evisu. huru
stort Dmilk $$0U licenser kunnir gÖr'4,

uår ledan 1.92 lir:mmu så m1'ckcrr IÖr-
tr*t åstad, ja, rlå lrarle s.trrrbrnclet
merl i{rågavar*nde ritnne rrnril klart'
l{eu så frarnstiillde Ni iche saken.

Jag anser rnig tyv§rr nådsakadupp'
taga titlningeus utrymrne hår'med. då
*l}naLs den *henlrara uotsåttning, sonr
{r'r-rmgår av Ed.er insån<lare i S. '1". 'f.
n:r' .li.r. skulle l<unnr stggerera den
okritiska tråslrreu att :iuse rlen gäJ1a

Ii<:ensfiirsåljningssystc'met. Har hau en
gång fått den tppfattningen, h*lkar
han liit[ iivcr l:der up1>gift onr att
vi årr) enss i deu Irigaa, oclt sri har
rlen :**li, lör vilken ri gemensamt
kårupa. lidit ett rrlldeles onödigt lr-
brdck. I:ldra ovårtade rellesioner rllg.
rnin förntotlade-, llrbetsbrisl och trtal-
placerirde euerqi åro i och Iör sig

clarridlag ru rnlrchei rtuderordnatl be-

tr rlelse

En genial upptinninss hlstoria.
!ngt'ttjiir lieltrlurtrJerx tn/r:nsit-r« «r'åele

kfint *ed fttllstlirtdig /i'amgåttg.

I lanl(s att rlet såkerl skrrll intres-
iem ;tcnsta tcle,tbnljiinstemån. hurrt
ilel luloru*ts-rrstem. sorn tiliåmpats 1rå

den n.!a tele{i:nstationen i Sundsv*ll
och sors kotnmer" att tiltänpas på den

blivarde slatiouen i l{aimö. liommit
ii1l, ha si lii-nl oss Liil ltilplinllat"e.n)

terkstadsingerjtrle.n O. Å. Betulander'"
rued begåran om rrågla historiskadata,

"År 1807n, meddelar ingenjör Betu-
landqp, rhade jag tniu första automat-
råxel färdig. Den 1'ar giord tör 10

ledningar" lokaibatteri l-ros abonnea-
terna och dubbellrådigl l€lefonnät. §tt
gemensamt brrtteri på c:a 50 r'nlt an-
r'åndes lör' del automatiska kr:pplin-
Se§., Inom antrrmalrdxeln §n\,ä.udes

Pig. il.

utorn de lvii liljeblar,tcherna *n tredje
trrid för att marliera tppi*gtt och
skyddl ivri ;*m{alande abotltrcnter
fråu att stirtas ar rn tredje. i\utomat-
r-åxeln visils i {ig' 1. §om synes }.rar

varje ilbortnettlinjc etr mckauisk rrål-
jsre ar del slag som åtsrgiYes i fig. l-

{itypel lör' ttttt lrefuilandem&n
l;t4rpl i tt11ttt.

felefouupparatelt, §$nl v&l giord tö§

tokalbatteri och indrrktor. hade,. lort-
såtte.r' förtåttar'*n. rtrd l.ryr:kkuappar,

detl tna för koppling, tler: andra för
återstållning. Önskatle mau komura i
förbindelse med exempelvis n:r B, in-
trycktes kopplingsknappen I gånger.
varvid .c.u 8 visade sig i *rr rund giugg
på apparaten. Om numret r'ar ulrp-
laget, stl oppstodo ktlåppar i htirte,le-
l'oneir, då nran lryclite 1rå. e.n i.ystrings-
kn*pp. Yar uumret ledigt upphomuro
inga knåppar'. Ä.Iarr gar. då signal rned
induktorn, och sarntrllet li,untle hörja.
llfter siutut snmtal rrppstod en sunr-
luerto$, då mrn tnde tele.tbren till-
baka 1 klykarr. )Iarr tr.;,ckte tlå uecl
;iterstållningskrinppetr eu gäng, r,arvicl
dert uppliopplade samtalsförbindelsen
avlrtöts, och -§umurerrltrnen upphörtle.
;lpparaterr vis&s i fiS. 3.

ti'ig. :.,.

Åulomatvåxeln irrrLrllr:r.ades på'lie-
legrafvelkel^s verkstrd. trIosebacketolg.
ucir tjånstgjortle rnellan tle rlilia ar'-
deJuingarnlt, mui tndasi Iör loliaL.r
samtal inom vrlist*de* or:h t'ertsla<ls-
koutoret.

Sleg för sleg {rnrnft!: alll tnklare
Aoplrling.

År I89§ li-;rltättiatles,, lleråttnr iu-
genjör Brlulartler r.idarr. »liulou;!:rl-
tiixein" srl att det krrnrlc saurarbcl.a
rnetl rikstelcforrnritet.

År 1i100 lillkoxnmo flera n1'* 1'ör:-

lråttringar. lnorduing insatltrs, sr:r att
lokala samtal kunde brvtas frir. in-

I"ig. 1. Irig. 4.
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koppling av ett interu'bant satntal till
någon av de samtalande abounenterna.
Samma rlr iindrades teleion*pparaten
för stt få kopplingu.r.rbetet lör abon-

Fig. 5.

renteu elrklåre. Kopplings- och åter-
stållningsknapparna utbyttes rnot num-
mertavla rned visarc, se fig. 4. På
grund av de gjortla förhåttringanra
ausåg telegrafstyrelsen, ntt en r:åxel
kunde upps,iittas fiir yerklisi pröv.
.Tårla, utanf(ir §tocklxrlm. blev den
första automatst*liolen. }',åxeln bltl'
dock sua-rl fullsatt, orh jag nlåste
tånka på att gora en för'tler* nl:ou-
nentet.

År 1$$2 ularbelades autornatsyste-
nret till att kuqna. $mfatta 100 abou-
nentlsdninsår, Samtidigt fö*håttt'ades

kopplingsanordninger för abounen lens
telelonapparat ytterligarc. Flfter slutat
samtal hade han endast atl gi't'a tr,.
riugnitg ised induktorn för åtl {å för-
bindelsen bruten. triåxeln för år 1002

r.isas åv {ig. 5 och telefonaplmraten
av tig. §.

Alltj*mt lo*alÖnl/eri ocÅ tneÅanis.ka
L,iilj,are.

År 1§06 lörhåttrade.s automatrräxeln

-vtterligare. dock alltjåmt tned bibe.-
hållande av lnekåIliska rråljare. ,{nord-
ning iasattes, sfr alt abonneaterna
kuncle för'utl:estiilla samt*l 0r'er en
rnycket upplagen linje, t' ex. en för-
bindelselinje till er annas station.
Abon:renterna fingo dåriåmte sina be-
stålltla samtal i tur och ordning.

Ett 20-tal automatstationer uppsal-
tes i Sverige under åren 18§7-"1§10,

varieraud,e i storlek frål 1O till tiO

.l.r uler,
År t90$ iillhr:rr.r. för r.lixlnrna trtt

s. k. batteriskydd. Detta battcriskydd
hade tilt uppgift att automatiskt ur-
koppla firlaktiga liuier frrin åutc,mat-
r'åxeln, så att cle ej oniidigtvis ut-
matlade kopplingsbatteriet. r'ilket be-
stod ay r.alliga totteletueut. §tt tau-
ligt tor:rbatteri liunde efter denna an-
ordnings insilttande håiia sig arbets-
dugligt i c:a 5 år. I)e liljer, sr,rm

fi'tnko'pplats för att de voro felattiga,
inkoppludes åter autornaiiskt av Jrat-

ter"istyddet, då tle blevo felfria.

U,ppfinnartn grir r)urr' till unlrul-
batteri.

Ånda till och med år' 1909 r.oro
autornatvåxlarna anordnade för lokal-
h:rtteri. År l.{)10 ändrades s.vsternet
{ill rentralhatteri, samtidigt sonr ka-
pacitelen ökades, så att arilornatvåx-
lalna liunde g0ras {ör hru' stort
abotnentantal som helst, Yäxlårsa
vr:ro fortfalanile byggtta enligt me,-

kaniskt r€ljaresystem'
I samtrancl lned att våxlarna iiLnd-

radet från lokel- titl centralbatteri-
system infördos.åven en ,tr|ilan ap-
paratt;'p lbr abonnenter'rra. Åpl]araton
Iiknade nånaäst en rålmem{rskin. Det
inståilda numret var helt synligt, så
atl abonnentel kuncle se^ om han

Fig. 7.

kopplat rått. innan han lyfte mikro-
lelefonen.'1.'eletonapparaten visas lv
tig. i.

"^§gsl2rne Bdttlandu börjor hli klittt
ulomlands.

År 1910 såldes snmtliga uppfinnin-
gar till F'ranliu'ike, Italien ocit Belgieu
m. fi. L{nder. Ett franskt llolag '§o-ci€td des'Idldpholes Åukrnratitpres
(s-r'steirnc R etulandei'),, bildadcs. Samma
år bildacles ett syt,lskt bolag, rÅktie-
boiaget Autotelefon Betulander,. Detta
§vcnska bolag tillverkarle alla åuiomat-
r,äxlar för det franska bolaget. I3land
r'åxlar, som uppsattes av det fi':rnska
l:oiaget. märkes en uppsatt i Rois de
Roulogne, avsedd för polisen. .{.r 1913

bildades i lingland eit u-vl1 irolag,l.'he
Beiulander Autornalic lelephone Co.

Ltd,. I)etta bolag iivertog det J'ranska
bolagets råttigheter itvt'nsont alla rnina
pale;rt rrch pate ntr:fittigheter f6r rrlla
undm liiuder utr:rn Sverige.

Den i'örsta autornat'yåxein rucd r§-
bart relåel konstrucrncle jag redan
1903,, lortsåtter ingenjör Betulauder'
,I)en var gjord for enttast 10 led-
ningar, men sortr den under dåvt-
rande fiirhållantien var gjord att ar-
beta rned torreleureut, tr:g den för
mycket str'öm. 'l-auken på att anrtånda
såciana antornalvåx1ar rnåsto dårför
tillsvidare kast*s. Jag hade emeilcrtid
geuom en hel del experiment kunuat
siut.r rnig till att er autornat'
viixel, byggd av endast r€låer, arbe-
tade ojåmfÖrligt mycket suahlrare och
såkrure ä.n autornatr'årlar §ed lrru.

haniska räljare elle.r sådaua med crt

blanilni*g av mekaniska våljare och
relåer eller rnaskindrivna system' Den

sliirsta fgrdelen, §om ttt relåsystenrFig. 6
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IÅI TN§TN,ONER
vill in§en jäjary,
5om su Eang-pro"
arat dem,und\rara

påjakten.

har genI etttol lrrus]iiJtdrirnu ocl: rn§-
kanislia r:iiljart-t1,'slern och st.:m icke
rir rninst. år ttotk dgn.:rtt tlct:ir
så gott srrnr outslitligt-

iiuet'gtitt11 till enhail r'elrisrTslelr.

.ir 191-l återulrptog jag och tor'-
verl<ligatle tankeu pi att b-ygga ttt
auiomatiskt lelefons1'stcnr meci enlltrrt
relåer.

I samband ru«l uppliou:.sleu irr,
re.lås1'stenrtrt åndrarlt. tlet engei.ska i.ro-
lagcL sitl nämn till "flre llelal' Åuto-
matic 'lele.phonr. Co. 1.,td,,, Ilc statia,
rrer. sonr d,iirel'tr:r tillyn'kats. år'ri
<:ndast cnl. rcl,åsysleur. Hngclska ho-
laget har installerat llcra lutndra
tutomatstaliouer tul. relås1'stem ar'
olika storlek. r.urieratele ltåu iiO tpp
lill 1,{.{il lrurir er.

.$ i §lti heslöt kungl. telegrlt'.rty-
celserL utI proi'a rclåsvstctncl. l:]ri sla-
tior på 1,00{J nummt'r btslålldes }ros
Åutotelefon lJetulander. l)en ier.ex:ra-
dec år 1S1? och :irbetadc i sarrtrafik
med rilisteleforulitet i ungcfår l| år.

Å0tömätstatiosen i

I)en tagna slaLislikt^n Iisldt rurgcliir
I {tl pi 9S.Dl}l} -s11nfn1. Statiolcn rrcd-
logs Ii)20. då pror-ling'tur rnsirgs lrrll-
hor<ltd.

/)tu .slrrlliorr lriun{en : /drr/ .srurdsl'c11.
trtt )lulntö ut:h Limhanut.

I rnnrs 1§21 beslöt kung}. telegraf-
slvrtilsel a.tt göra .vtterligare .l'örstik
rner) rt:l.tis.vstrmel. iil s{ation i'l'ir ll.OtX)
lubonrtr:nter, sorrr urrder urbclets gång
irkrdcs titl lt,"l1,0. lit:slälljtrri tiir: §q,16*-

Suudsr'«lI ; i»terit)r.

r,:.rll at[ ulliilrs ].rii llltgi'trl't"crliots
lrl'li.sti.rd i li.vrriishamu. S.tatiouerr. iippr-
iratlt's fiir trafik tlur 1 oktollt't' lt)2ti.
l)en fuugerar utllxirlit otdi lill allas
irrlålcnhc[. Den lirgnil stutislikt'rr r-isar"
I l'el pa r:ir B0,0ilt) sarnlul.

Sirsorq err föJjd tv att h)rstikel i
.s)untlstntl rrtlallit sri lirrdelaliligl. har
telegraf-rt.rlclsrn rlen 1O augusti 1927
l:t'sl u l-a I al t prr Iclrgraflcr-kenls rt,.l'k-
stad b)'gga iiilrrrr Ir.ri itulomlitstitti(]]trr'
euligt leLisl'slt'ruet, uiiurligtrn en iill
.\ltlmir och ur till 1,irnham.n.,

"Det effektiva hromslandet"
Tillverkat av nn krurdish asbrst
I'örs @ dc fleslti iitrilh«ndlqre

AaBol. ENTERPEI§E, §toe&åolg
AutoEqbilrtBsiUer s lrs

T3L ?29.18. Riddlr§gBis t2B
8.9fu prcY oslr prdliiL

.{utomatstationen i Sunrlsvall: dctalj


